
 
 

  

Nazwa i numer postępowania 

PCPR.RWC2.2.RC.2019 z dnia 01.10.2019 

 

Rozeznanie cenowe  

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) 

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 15 tys. PLN netto  

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu 2 spotkań 
dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci dla ok. 30 osób każde (razem około 60 
osób), trwających każde min. 6 godzin dydaktycznych, na terenie Powiatu 
Żnińskiego  
w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług 
społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do organizacji  
i przeprowadzenia 2 spotkań edukacyjnych na terenie Powiatu Żnińskiego 
dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo–wychowawczych do 14 dzieci w wymiarze min. 6 godzin 
dydaktycznych każde. Spotkania mają mieć na celu przekazanie wiedzy na temat 
rodzinnych form pieczy zastępczej m.in.: realiów ich funkcjonowania, korzyści dla 
przebywających w nich dzieci, problemów z jakimi borykają się rodziny zastępcze, 
a przede wszystkim stworzenie nowych rodzin zastępczych. Część spotkania musi 
mieć formę panelu dyskusyjnego, wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych 
praktyk: 
a) średnia liczba osób biorących udział w spotkaniu to 30/spotkanie, 
b) przeprowadzenie spotkań obejmuje m. in. zapewnienie ekspertów, 

materiałów informacyjnych, sali oraz cateringu w trakcie trwania spotkania, 
c) spotkania powinny mieć charakter edukacyjny, przy udziale m.in. rodzin 

zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających  w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy 
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zastępczej oraz innych instytucji wspierających rodziny i dzieci, osób 
zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego, 

d) celem spotkań jest przede wszystkim propagowanie idei rozwoju rodzinnych 
form pieczy zastępczej, przekazanie wiedzy na temat potrzeby tworzenia 
świadomej gotowości przyjęcia dziecka pozbawionego opieki rodziny 
naturalnej, zwiększenie wiedzy o potrzebie deinstytucjonalizacji i tworzenia 
rodzinnych form pieczy zastępczej, 

e) szczegółowy program spotkań Zleceniobiorca zobowiązany jest załączyć do 
oferty realizacji zadania, 

f) do przeprowadzeniaspotkań Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić 
minimum 2 ekspertów w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej posiadających  wykształcenie wyższe (preferowane: nauki  
o rodzinie, pedagogika, praca socjalna), wiedzę w zakresie tworzenia i rozwoju 
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz udokumentowane min. 3 letnie 
doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną. 

g) spotkania prowadzone mają być w formie wykładu, prelekcji, prezentacji, 
dyskusji, panelu dyskusyjnego (zleceniodawca zastrzega sobie możliwość 
wyboru konkretnych metod przeprowadzenia spotkania), 

h) zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia listy obecności z tematyką 
spotkań, 

i) obiekt, w którym zorganizowane zostaną spotkania winny być położony na 
terenie gmin Powiatu Żnińskiego, zapewniać salę wykładową dla min. 30 
osób, wyposażoną m.in.  w miejsca siedzące dla wszystkich uczestników 
spotkania, zaplecze sanitarne. 

 
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia dla każdego uczestnika spotkania edukacyjnego kompletu 
materiałów dydaktycznych, trwale oznakowanych logo przekazanym przez 
Zleceniodawcę. Komplet ma zawierać: notes, długopis i teczkę papierową. 

2) postępowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie informacji  
i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020 
oraz podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji, które są dostępne pod 
adresem programu RPO WKP 2014 – 2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl,  
a w szczególności do: 

a) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, 
herbem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz herbem Powiatu 
Żnińskiego wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących projektu, wszystkich dokumentów związanych z realizacją 
projektu, podawanych do wiadomości publicznej oraz wszystkich 
dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, 

b) umieszczenia, w miejscu realizacji zadania publicznego, plakatu powierzonego 
przez Zleceniodawcę, 



 
c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji 

przynajmniej w formie słownej, że projekt uzyskał dofinasowanie ze środków 
Unii Europejskiej, 

d) zamieszczenia widocznej informacji w miejscu realizacji zadania publicznego 
ułatwiającej uczestnikom dotarcie na miejsce organizowanego spotkania, 

e) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu spotkania – min 20 
zdjęć dobrej jakości, 

f) zapewnienia cateringu/usługi gastronomicznej podczas trwania spotkań 
edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 
placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w formie serwisu 
kawowego i/lub lunchu.Serwis kawowy tj. ciastka, kawa, herbata, woda. 
Lunch w formie jednego dania – obiad na talerzu: mięso, surówka, ziemniaki. 
Serwis kawowy tj. 
- ciasto dwa rodzaje  – po 2 kawałki na osobę ( 1 kawałek to 150 gram), wraz 
ze stosowna zastawą, z wyłączeniem naczyń jednorazowego użytku, 
- kawa z ekspresu dla każdego uczestnika, 
- herbata czarna oraz wrzątek w termosach, 
- woda mineralna gazowana, niegazowana w butelkach – 0,5 litra na osobę, 
- cukier, śmietanka do kawy, cytryna dla wszystkich uczestników, 
Lunch w formie jednego dania: 
 – obiad na talerzu: mięso lub ryba na ciepło 150 gram każda porcja, 
-  zestaw surówek ze świeżych warzyw lub gotowanych – 150 gram każda 
porcja, trzy rodzaje, 
- do dania zostaną podane dodatki  (ziemniaki, kasza, ryż lub frytki) – 200 
gram, 
-obiad wraz ze stosowna zastawą, z wyłączeniem naczyń jednorazowego 
użytku. 
 

Kod CPV:  

80 00 00 00 – 4   usługi edukacyjne i szkoleniowe 

55 52 00 00 – 1    usługi dostarczania posiłków 
 

I. Kryteria oceny ofert wraz z wagą procentową:  
 Cena - 40% 
 Doświadczenie osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia  - 40% 
 Kwalifikacje kadry- 20% 

 
II. Opis sposobu oceny oferty przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert: 

1. Zamawiający przyzna punkty wg. poniższych zasad: 
 

a) CENA OFERTY BRUTTO 
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej 



 
wzoru: 

  
P – łączna ocena oferty  
 
            najniższa oferowana cena  
P =    ________________________  x 100 pkt x 40% 
     cena badanej oferty 

 

b) Doświadczenie osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
Punktowana będzie liczba przeprowadzonych usług – tj. form stanowiących przedmiot 
zamówienia: szkolenia/warsztaty/seminaria/konferencje/panele dyskusyjne w zakresie i 
tematyce objętej zamówieniem. Wykonawca w treści złożonej oferty winien wykazać liczbę 
przeprowadzonych przez wskazane osoby form odpowiadających tematyką jak wyżej. Na 
Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, iż wskazane przez niego w Wykazie usługi 
odpowiadają zakresowi zamówienia. 
 

Lp. 
Liczba przeprowadzonych przez każdą z osób 

wyznaczonych przez Wykonawcę usług w obszarach 
tematycznych   objętych zamówieniem w danej części  

Liczba przyznanych 
punktów: 

1. 

Ekspert, który przeprowadził  5 usług  
(szkolenia/warsztaty/seminaria/konferencje/panele 
dyskusyjne) w zakresie  tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

10 

2. 

Ekspert, który przeprowadził od 6 – 10 usług  
(szkolenia/warsztaty/seminaria/konferencje/panele 
dyskusyjne) w zakresie  tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

20 

3. 

Ekspert, który przeprowadził od 11 – 15 usług  
(szkolenia/warsztaty/seminaria/konferencje/panele 
dyskusyjne) w zakresie  tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

30 

4. 

Ekspert, który przeprowadził 16 i powyżej usług  
(szkolenia/warsztaty/seminaria/konferencje/panele 
dyskusyjne) w zakresie  tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

40 

 
 

c) Kwalifikacje kadry 
Punkty w kryterium „Kwalifikacje kadry” - zostaną przyznane na podstawie danych z wykazu 
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zamówienia 
(załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).  
 

Lp. 

Liczba odbytych przez wskazane w wykazie osoby studiów 
podyplomowych, kursów specjalistycznych lub innych 
form podnoszenia kwalifikacji związanych z obszarami 
tematycznymi usług stanowiących przedmiot zamówienia  

Liczba  
przyznanych  

punktów: 



 

1. 
Od 1 – 2 studiów podyplomowych bądź kursów 
specjalistycznych w zakresie  tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

5 

2. 
Od 3 – 4 studiów podyplomowych bądź kursów 
specjalistycznych* w zakresie  tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

10 

3. 
Od 5 – 6 studiów podyplomowych bądź kursów 
specjalistycznych* w zakresie  tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

15 

4. 
7 i więcej studiów podyplomowych bądź kursów 
specjalistycznych*, w zakresie tematyki odpowiadającej 
tematyce zamówienia 

20 

 

III. Termin i miejsce składania ofert: 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
pcpr@pcpr-znin.pl ; faksem na nr: 52 30 30 169; poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres: ul. Szpitalna 32, 88 – 400 Żnin do dnia 10.10.2019 rokudo 
godziny 10.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub 
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie 
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 11.10.2019 roku, a wyniki  i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 13:00 w siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 32, 88 – 400 Żnin oraz na 
stronie internetowej pod adresem http://www.pcpr.znin.pl/ 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:http://www.pcpr.znin.pl/ 
 

IV. Termin i miejsce realizacji umowy: 
- 1 spotkanie– w dniu 14.11.2019 roku. 
- 2 spotkanie – w dniu 02.12.2019 roku 
 

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 
podwykonawcom. 
 
 



 
VI. Informacje dodatkowe: 

Dodatkowych informacji udziela Kamila Jankowska pod numerem telefonu 52 30 30 169 oraz 
adresem email: pcpr@pcpr-znin.pl 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia i kwalifikacji osób wskazanych do realizacji zamówienia 

 


